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Kopytów, 24 października 2018 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Drukarka 3D do projektu Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej 

EMAR 205. 
 
Inwestycja jest realizowana: 
w ramach Osi Priorytetowej RPO WM:I Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 3.3 Innowacje w 
MŚP 
 
Tytuł Projektu 
„Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.” 
Część – Środki trwałe - drukarka 3D 
Numer naboru: RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17 
Numer wniosku: RPMA.03.03.00-14-8881/17 
 
Zamawiający, Inwestor 
EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna 
Siedziba: Kopytów 26, 05-870 Błonie 
NIP: 529-000-93-76 REGON: 011534090 KRS: 0000069742 
Tel/Fax +48 22 7254546 

e-mail: biuro@emar.pl 

www://emar.pl 

 
Miejsce inwestycji 
Kopytów 26, 05-870 Błonie, 
 
Miejsce publikacji 
Strona internetowa Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
Strona internetowa firmy EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna: https://emar.pl 
 
Informacje ogólne 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego 
spełniającego zasadę konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikacyjności 
wydatków. 
 
KODY CPV 
30232100 - 5 Drukarki i plotery 
 
I. Opis przedmiotu zamówienie. 
Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D wraz z myjką ultradźwiękową służąca do modelowania 
konstrukcji, tworzenia modeli projektowanych konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności ich 
rozwiązań i wykonania, produkcji krótkoseryjnej i tworzenia przyrządów wspomagających proces 
montażu urządzeń 
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Minimalne wymagania dla dostawy: 
1. Wielkość stołu roboczego – minimalny obszar roboczy w mm 250x285x335; 
2. Technologia druku: FFF; 
3. Beznarzędziowa wymiana głowicy 
4. Materiały do druku: ABS+HIPS, ABS+ABS, PLA+BVOH, Nylon, PLA, BVOH, ABS, HIPS, PET, 
PC i inne; 
5. Wysokość warstwy od 150 mikrometrów; 
6. Zasilanie sieciowe 230V 50Hz; 
7. Podgrzewany stół roboczy – płyta ceramiczna; 
8. Aktywnie grzana, zamknięta komora robocza; 
9. Podgrzewana komora filamentów 
10. Możliwość użycia materiałów do druku innych niż producenta; 
11. Szkolenie u klienta z zakresu obsługi drukarki – 1 dzień/8 godzin; 
12. Myjka ultradźwiękowa do usuwania podpór o objętości komory roboczej nie mniejszej niż obszar 
roboczy drukarki, przy czym wysokość komory roboczej myjki nie mniejsza niż 260mm; 
13. Przynajmniej jedna zapasowa głowica drukująca; 
14. Instrukcja użytkownika w języku polskim; 
15. Bezpośrednia opieka gwarancyjna, pogwarancyjna i serwis świadczone przez producenta lub 
polski autoryzowany serwis 
16. Materiały eksploatacyjne do wykonania próbnych wydruków, ilości minimalne – ABS i PC po 5kg 
każdego, 5 kg materiału na podpory HIPS, 1 opakowanie kleju Dimafix, płyn do rozpuszczania 
podpór – 2l; 
17. Posiadane certyfikaty na drukarkę, minimum: CE oraz TUV Safety; 
18. Gwarancja - =>12 miesięcy. 
 
Urządzenie musi być fabrycznie nowe i zgodnie ze specyfikacją i opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w Załączniku nr 1. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 
gorszych niż określone w dokumentacji – Załącznik nr 1, „Specyfikacja Techniczna”. Oferent który 
powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego oraz obowiązujące prawo. 
 
II. Warunki udziału w postępowaniu. 
O ofertę mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1. Prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem niniejszego postępowania i 
przedstawią kopie dokumentów rejestrowych. 
2. Dostarczą, zainstalują oraz przeprowadzą próbne rozruchy oferowanego, fabrycznie nowego, 
urządzenia na własny koszt co zadeklarują w złożonej ofercie. 
3. Czas realizacji zamówienia, nie dłuższy niż do 29.11.2018r., data realizacji zostanie 
przedstawiona w ofercie cenowej. 
4. Parametry techniczne, urządzenia muszą spełniać wszystkie minimalne warunki przedstawione w 
Specyfikacji Technicznej Załącznik nr 1. Warunek zostanie spełniony po wypełnieniu, 
zadeklarowaniu i przesłaniu wszystkich parametrów oferowanego urządzenia zgodnie ze 
specyfikacją techniczną zamieszczoną w Załączniku nr 1. 
5. Dostawca przeszkoli minimum 2 pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowego 
użytkowania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Szkolenie odbędzie się w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonywanie 
świadczeń gwarancyjnych, w tym usług serwisowych, w okresie udzielonej gwarancji. 
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7. Dostarczone urządzenie musi być nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i 
prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich. 
8. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada Certyfikat Zgodności i będzie 
zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Unii 
Europejskiej. Warunek zostanie spełniony po zadeklarowaniu w ofercie. 
 
III. Kryteria oceny oferty. 
Przy wyborze oferty zamawiający kierować będzie się następującymi kryterium oceny: 
K1 – kryterium cena, 
K2 - długość obowiązywania gwarancji 
 
IV. Informacje o wagach punktowych i procentowych 
Waga punktów K1 znaczenie 80%, = maksymalnie 80 pkt; 
Waga punktów K2 znaczenie 20%, = maksymalnie 20 pkt.. 
 
V. Opis przyznawania punktacji 
K1 – kryterium cena, 
rozpatrzenie oferty wg ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Oferenta, 
będzie wyznaczane na podstawie wzoru jak niżej: 
K1 = [(najniższa otrzymana oferta) *80%] / (badana oferta) * 100 

K2 – długość obowiązywania gwarancji, 

 Okres gwarancji do 48 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia urządzenia - 20 pkt. 
 Okres gwarancji do 36 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia urządzenia – 10 pkt. 
 Okres gwarancji do 24 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia urządzenia – 5 pkt. 
 Okres gwarancji 12 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia urządzenia – 1 pkt. 
 
Ocena Oferty: 
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie obliczana na podstawie poniższego wzoru: 
Ocena Oferty = O = K1+K2 
Zamawiający wybierze ofertę, która bezwzględnie spełnia warunki przedstawione w zapytaniu 

ofertowym pkt. I, specyfikacji technicznej opisanej w Załączniku nr 1 oraz taką, która osiągnie 

największą liczbę punktów. 

 
VI. Terminy składania Oferty 
Termin składania ofert upływa po 7 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia na stronach 
http://emar.pl/ i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
lub wysłania ogłoszenia pocztą elektroniczną w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, decyduje 
data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Bazy Konkurencyjności Fundusze Europejskie. 
Ostateczny termin zakończenia przyjmowania ofert to 02.11.2018r., godzina 15:00. 
O terminie wpłynięcia ofert decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej na serwer firmowy 
EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna lub potwierdzenie przyjęcia listu lub przesyłki do 
sekretariatu firmy, co zostanie zapisane w książce korespondencji. 
Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej, wpisując w temacie wiadomości „Oferta na 
dostawę drukarki 3D”. Ofertę proszę wysłać na adres e-mail: zaopatrzenie@emar.pl oraz 
biuro@emar.pl . Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej (wydruku) wysłanie listem 
poleconym lub przekazanie osobiście, w sekretariacie firmy EMAR - Samoraj i spółka - spółka 
jawna w godzinach od 7:30 do 15:30. Adres firmy: Kopytów 26, 05-870 Błonie. 
Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę wysyłać na adres: 
bartosinski@emar.pl oraz biuro@emar.pl 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 07.11.2018r.włącznie. 



 4/5 

 
Zamawiający nie przewiduje publicznego rozstrzygnięcia ofert, ogłoszenie oceny ofert pojawi się 
na stronie firmowej http://emar.pl/. oraz stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 
VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 29.11.2018 roku. 
 
VIII. Z ofertowania wykluczeni są: 
Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, przy 
czym: 
dotyczy powiązania uczestnictwa w spółce; 
dotyczy posiadania udziałów powyżej 1%; 
dotyczy pełnienia funkcji członka nadzorującego lub zarządzającego; 
dotyczy pozostawania w związku małżeńskim lub powinowactwa do drugiej linii włącznie. 
 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie - 
Załącznik nr 3 
 
IX. Możliwości składania ofert częściowych 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
X. Postanowienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Oferty muszą być złożone w języku polskim, Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania ofert w 
innym języku niż polski. 
4. Oferty muszą być złożone w PLN. Do niniejszego postępowania ofertowego stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 i późniejsze zmiany). 
5. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło umowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do 
zawarcia Umowy. 
6. W przypadku, o którym mowa powyżej, Oferentom nie przysługuje w stosunku do 
Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem oferty. 
8. W przypadku otrzymania ofert o zbliżonym wyniku oceny kryteriów wyboru Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zażądania od Oferentów złożenia ofert dodatkowych, bez 
przeprowadzenia nowego postępowania ofertowego. Na tej podstawie zostanie wyłoniony 
ostateczny Dostawca. 
9. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. 
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na 
zapytania Dostawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla 
Dostawców. 
11. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Dostawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia w określonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia w/w dokumentów lub 
oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Dostawcy zostanie odrzucona. 
12. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z 
Zamawiającym lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny. 
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13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający może zwrócić 
się do Dostawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację 
zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do  
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający może również zażądać od Dostawców wykonania próbnego 
wydruku, we wskazanym terminie, o wskazanych parametrach technicznych celem zobrazowania i 
poddania ocenie rzeczywistą jakość i dokładność wymiarową wydrukowanego detalu. W przypadku 
braku złożenia wyjaśnień i wydruku próbnego we wskazanym terminie, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 
podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, 
gdy: 
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wcześniej przyznane 
zostały cofnięte. 
d. błędów w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnione po zakończeniu 
postępowania, które mogą wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej konkurencji, równego 
traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. 
15. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w 
sytuacji: 
a. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT, 
b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie 
niezbędnym do dostosowania Umowy do zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
c. konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, spowodowanego: 
1). wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy, 
2). koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w 
szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu urządzeń z 
dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego, 
3). wydłużeniem za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w ramach którego 
udzielane jest niniejsze zamówienie. 
 
DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻONĄ OFERTĘ 
 
Z poważaniem 
 
Kazimierz Woliński 
EMAR – Samoraj i spółka, spółka jawna 
Współwłaściciel 
 
Tel.: +48 22 7254546  


